UCHWAŁA NR XIII/93/2015
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz .849 ze zm.1) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wynoszą:
Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

a) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

610,00

b) powyżej 5.5 ton do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1020,00
1220,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne

Mniej
niż

Inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

DWIE OSIE
12 ton

2330,00

2330,00

2330,00
2330,00

2330,00
2330,00

2330,00

2330,00

TRZY OSIE
12 ton
17 ton

17 ton
25 ton

25 ton

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 ton
25 ton

25 ton
29 ton

29 ton

2330,00
2330,00

2300,00
2330,00

2330,00

2330,00

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
Stawka podatku
1420,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
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Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równoważne

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE
od 12 ton

do 36 ton włącznie

powyżej 36 ton

1800,00

1800,00

2330,00

2330,00

1800,00

1800,00

2330,00

2330,00

TRZY OSIE
12 ton

do 36 ton włacznie

powyżej 36 ton

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wynoszą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton:
Stawka podatku
1220,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołów pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

JEDNA OŚ
nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

powyżewj 36 ton

1420,00

1420,00

1800,00

1800,00

1420,00

1420,00

1800,00

1800,00

1420,00

1420,00

1800,00

1800,00

DWIE OSIE
nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

powyżej 36 ton

TRZY OSIE
nie mniej niż 12 ton

do 36 ton włącznie

powyżej 36 ton

5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Ilość miejsc do siedzenia
Mniej niż 22 miejsca
Równa lub większa niż 22 miejsca

Stawka podatkowa
1440,00
1820,00

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy
Rudolf Urban

1] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w M.P. z 2014 r. poz. 718 i 895 oraz w Dz. U. z 2015 r. poz. 528 i 774
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